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  ـ کتاب دومجنگ جهانی چهارم ، ابزارها  و آماجها
 

 فراز و فرود رايش آلمانبخش هجدهم ـ 
 

 تمامی آثاردراين مقطع  . و نظامی در شرق و غرب اروپاستج آلمان در تمامی صحنه های سياسی سال عرو١٩٤٠سال 
ن خود را در يکقدمی تبديل شدن به يگانه ابرقدرت جهان آدولف هيتلر اکنو.  رفته استو به هوا  بار ورسای دود شده  حقارت
حاصل شکست در يک جنگ بردگی  جايگاهتوانسته است از ،  فت سال پيش از اين تحويل گرفتهويرانه ای را که ه. می بيند
رمايه های حاال وقت آن است که همچون قماربازی ماهر به حفظ س .رساندبدر جنگ جهانی ديگری به مقام آقايی جهان جهانی 

دراين . بيشتر وجود ندارد و آن تقسيم دنيا با ابرقدرت قديم استدر نگاه او يکراه . هنگفتی همت گمارد که تصاحب کرده است
 به ١٩٤١تهاجم تابستان  . و می آوردوردبيا  هايش را در اين قمار بروی ميزرده تمامی ُبآلمان می بايست اگر الزم باشدمسير 

 . مای تمام عيار چنين قماری استخاک اتحاد شوروی سي
 

 
 

 ١٩٣٩ تا نزديک به صفر در ١٩٣٢تغيير و تحول در آمار بيکاری در آلمان از نزديک به پنجاه درصد در سال روند 
 

هدفش اساسأ  بلند کرده بودکل جهان سرمايه داری به مثابه دشمن مشترک ه با بلشويزم را مبارزپرچم که ابتدا همان از هيتلر
 درو  همواره  آدولف هيتلردشمنی . بودآنکه دشمن آلمان باشد خصم انگلستان بيش ازالبته  که ، بلشويزمیلت فخيمه بودجذب دو

.  درشرق استاو همفضای حياتی مورد نياز .است  بودهخاص مهاجم بطورمفهوم عام و بلشويزِم  عمدتأ اسالو دراساس با شرِق
عالمت  بزير هرگزنيزبرسميت شناخته است را  با امضای قرارداد لوکارنو مار که دولت وايجنگ اول غربی پسامرزهای او 

تصاحب در  هنوز و حاال همان فرانسه و آلمان دست بدست شده  ي بازگشت آلزاس و لورن که بارها مبرحتی  .سوآل نبرده است
سی و  صدها هزار سربازانگليره و محاصپس از پيروزی بر ارتش فرانسهعجيبتر ازهمه  . استپافشاری نکردهفرانسه است 
  آخرين پلها ميان آلمانراب نکردنخبه منظور ودست ندادهازه اتحاد با بريتانيا  اميدش را بهمچناننبرد دونکرک نيزفرانسوی در

  .گذاشته است بازرا هم خودی ينی بخش اعظم ارتش سلطنتی به خاکراه عقب نش جبران ناپذير و انگلستان به قيمت يک اشتباه
 

دليل برای دوستی و اتحاد داشته  دو کشور اگرهزار معتقد استاو . درنگاه او دشمنی دولت فخيمه با آلمان تابع هيچ منطقی نيست
او می خواهد به دولت  .ق او نمی خواندستان  و آلمان اصأل  با عقل و منطدشمنی انگل. باشند ، يک دليل اما برای دشمنی ندارند

به همين  .است تفاهمنامه بسيار با ارزشش با استالين را فدای  رابطه اش با بريتانيا کند و می کند که حاضر فخيمه حالی کند
اعتبار پرواز محرمانه و حيرت انگيز معاونش رودلف ِهس به انگلستان در اوج جنگ  و يکماه و خرده ای پيش از شروع  

هيتلربخوبی به تضاد ميان اياالت متحده  هاعالوه براين . آوردتهاجم به خاک شوروی  را نيز بايد قطعه ای ازهمين پازل بشمار 
 در آمريکا برای "کالن سرمايه يهود" او خيز . کرده استهابسا سرمايه گذارينيز  آگاه است و برروی آنهم و بريتانيای کبير

باور .  به آنرا اصأل باور نداردان می فهمد اما تن دادن دولت انگلست  را خوب اياالت متحدهحاکميت بر بازار و به تبع آن دولت
 آخر . قاطعانه تصميم به نابودی  تام و تمام آلمان گرفته باشدبريتانياباور ندارد که . ندارد که دولت فخيمه به پای خود شليک کند

  کند ولی در  حفظاتحاد با آلمان می تواند همه چيز را درتکليف آن استراتژی موازی چند ساله اخير چه خواهد شد ؟ انگلستان
 نمی خواهد بپذيرد که انگلستان حاضر به واگذاری رهبری  به ابرقدرت پيشوای آلمان. دآورخواهد نست بد چيز تقابل با آن هيچ

هاجم نظامی به آنرا هنوز از روی ميز گزينه هايش برنداشته دکی پيش از شروع جنگ جهانی طرح  تتازه نفسی باشد که تا ان
  وست خطرناکتر از يک آمريکای بالقوه دشمن می باشد ؟آيا يک آلمان د. بود

 

  سرخ  طرح
 

 "طرح سرخ" مليات نظامی موسوم بهاياالت متحده  طرح  يک عاستريت، وال يکسال پس ازکودتای مالی کالن سرمايه يهود در
ين طرح بخش محوری يک ا. عليه بريتانيای کبيربا هدف بزانو درآوردن ابرقدرت موجود به اجرا ميگذارد ١٩٣٠را در سال

 در راستای خنثی کردن تهديدات بالقوه عليه قاره جديد روی ميز دستگاه نظامی آمريکا قرار ١٩٢٧تری است که از   کلی طرح
طرح جنگ عليه ژاپن برای مثال  .شودطرح گذاشته می کليت شده و نام آن رنگ برتهديدی با يک رنگ مشخص  هر .دارد

" طرح سبز" مکزيک و طرح جنگ محتمل با" طرح زرد" چين تهاجم به ،" طرح سياه"آلمان  جنگ عليه، "طرح نارنجی"
 نای برمبو اما  ! هم آماده شده است مقابله با يک قيام احتمالی در خود آمريکابرای " طرح سفيد"حتی يک . ندنامگذاری شده ا

عليه نيروهای بريتانيا در کانادا وارد عمل شده در صورت ضرورت که  نيروهای نظامی اياالت متحده می بايستی " سرخطرح"
در .  ممنوعه شيميايی نيروهای مذکور را از ميان بردارندهایگرفتن سالححتی با بکار تکاء به بمبارانهای هوايی گستردهو با ا

 عليه آمريکا حتی اين مقطع که نبرد برای تعيين تکليف مقوله رهبری جهان در دستور است انگلستان به مثابه بزرگترين تهديد
 .حتی آدمی مثل چرچيل هم امکان بروز جنگ با اياالت متحده  را  نا ممکن نمی بيند.  تلقی می گرددخطرناکتر از ژاپن و آلمان

  .ه بودد  کرده  و در رابطه با آن هشدار دا سخنرانيهايش علنأ به اين طرح اشارهبارها در چمبرلين
 

١ 



 يکی ازمعروفترين خلبانان نيروی Charles A. Lindbergh" چارلز ليندبرگ"١٩٣١در سال کا دولت آمريارتباط با اين طرح در
ارزيابی يک تهاجم  به منظور  راشهرتی جهانی ياقته است گذشتن از اقيانوس اطلس چهار سال پيش از اين باه کهوايی خود 
 جالب و قابل بررسی در های شخصيتيکی از برگ ليندچارلز .در کانادا می فرستد" هادسن بی" به سواحل غربینظامی محتمل

 نه تنها  اين موضوع را او.سنت لوئيس هستدر" ستونکی ِا" فراماسونیاين تاريخ استاد لژ دراو .اين برهه از تاريخ آمريکاست
 . می کند زپنهان نمی کند که عالئم و سمبلهای اين جريان را هم بر روی لباسها وهم بر روی هواپيمای قاره پيمايش حمل ني

وی ارتش س از ويژه با مأموريتنيمه دوم دهه سی درسال بعدچند  ليندبرگ.  با نازيهاستاوجالبترازهمه رابطه ويژه سالهای بعد 
  رای اطالعات ارزشمندو می کندآن کشوربه  های متعددی سفربا دستاوردهای نيروی هوايی آلمان آشنايی به منظورو آمريکا
اين . پيدا می کندنازيها گرايش بسيار  عامديدگاه های  اين سفرها به طیاو ظاهرأ . می آورده ارمغان  بارتش آمريکابرای  هم

سوی ازارزش عقاب آلمان  نشان با رسمی جنگيکماه پس از آغاز  يعنی ١٩٣٩در اکتبر  که  پيش می رودا تا آنجنزديکی
 .هرکسی داده نمی شودنشانی که البته به سادگی به ، به او اعطا می گردد هرمان گورينگ فرمانده نيروی هوايی رايش

 
به تبليغ فعال برعليه خط روزولت " اول آمريکا"ليندبرگ پس از بازگشت به آمريکا به عنوان سخنگوی کميته تازه تأسيس 

نه سازی برای متهم به زمي رسمأ روزولت و مافيای يهود را او . جنگ می پردازددايره  دورنگه داشتن اياالت متحده از سياست
در اين مقطع محل تجمع جريانات ضد جنگ موسوم به " اول آمريکا"کميته  .کند  به آن میآمريکابراه انداحتن جنگ و کشانيدن 

اين کميته . می باشد  Interventionisten" مداخله گرايان"لب موسوم به  درمقابل جريانات جنگ طIsolationisten "انزواگرايان"
برای  است که امروز دونالد ترامپ لم تاريخیَع مجبور می شود خود را منحل کند ، همان شعبده بازی پرل هاربرپس ازکه 

  .شده است اولين بار پس از جنگ دوم مدعی سينه زنی زير آن
 

 ی ميليون دالر٥٧طرح  ١٩٣٥در سال  کنگره آمريکا  از اعزام ليندبرگ به کانادا چهارسال بعد". طرح سرخ"برمی گردم به 
با چمن پوشيده شده نظور استتاربه مبايد  که باندهای آندر نزديکی مرزهای کانادا ساخت سه فرودگاه نظامی مخفی تأمين هزينه 

ی تاريخ خود در امقدام به برگذاری بزرگترين مانورنظادرهمين سال ارتش اياالت متحده   .تصويب می گذرانداز  د رانباش
 .ندشدميمی بايستی وارد عمل در اين نقطه رح مذکور بر مبنای طقلم نزديک به شش ميليون سرباز يک. نمايد مرزهای کانادا می

. خارج و منجمد می گرددکاراز دستور  موقتأ  يعنی کمتر از سه ماه پيش از شروع  جنگ١٩٣٩ ژوئن ١٥ تنها در  رخطرح س
مشکل است اما واقعيت حتمأ خيلی باورش . ينه ها بازگرددگزر صورت ضرورت دوباره  بروی ميزبا اين تحليل که در آينده و د

 ! بکلی و برای هميشه روانه سطل زباله می گردداست که  ١٩٧٤در سال  تنها  یجنجال طرح  ايننهايتأ آنست که
 

  بالکان فتح
 
. جنگ جهانی اول استاز حال خطرناکترين بخش اروپای پيش و پس  بی ترديد يکی ازپرآشوبترين و درعيننطقه بالکان م

قه بويژه دو امپراتوری ی منطول متداومأ محل تالقی قدرتهامنطقه ای با يک تنوع  قومی شگفت انگيز که تا پيش از جنگ ا
پس ازآن  ی کهجنگ. درهمين منطقه زده می شودهم  جرقه جنگ جهانی اول. استبوده عثمانی و هابسبورگهای اتريش ـ هنگری 

ميان برداشته شدن چهار قديم يعنی نظم امپراتوريها با ازنظم  که آنجا. شود ورسای گذاشته می پايه های اولين نظم جهانشمول در
حقارت بار  و تضعيف  و روسيه تزاری ، عثمانی ، اتريش ـ هنگری  آلمانيعنی امپراتوريهای رگ جهان آنروزاتوری بزامپر

تکه های گسسته از اين امپراتوريها همه بر اساس يک استراتژی  هم  می ريزد ودررت موجود يعنی بريتانيای کبير تنها ابرقد
طرح استراتژيک در  ويژگی عمده اين .ند می گردرديفبر روی نقشه جفرافيا  مستقل ازمدت و در قالب کشورهای به ظاهردر

 نه فقط  . در ميان دو و يا چند کشورهمجوار استی منطقهخلقهاتمامی تازه کشورها در چارچوب نظم نوين تقسيم  اينرابطه با 
تمامی  ريشه .عين همين طرح پياده می شود سايکس ـ پيکو نيزقرارداد بر مبنای  پسا جنگ اول  و  که در خاورميانه در بالکان
ازجمله جنگهای وکالتی شود   آنها جريان يافته و پيش برده میاساس مبتنی بر قوميت و مذهب که جنگ چهارم بریدرگيريها
 . دارد  قرار  ورسای نظمضد انسانی حاصل قسيمات جغرافيايی همين تموجود در

 
در افغانستان يک . ر پخش شده و تحت حاکميت چهار دولت مختلف قرار می گيرندميليونها کرد درميان چهارکشودرخاورميانه 

 از ده ها قوم و زبان و قبيله شکل می گيرد که بخشی از آنها در داخل خاک افغانستان و بخشی ديگر در تمام عيارموزائيک 
هريک ريها و ترکمانها و ارمنيها بکها و آذتاجيکها و از. اين نيستايران هم جزدر .  آن قرار دارندخاک کشورهای همسايهميان 

جنوب شرقی  بدتر از اينرا بايد در. ندان را با پاکستان تقسيم کن نيز بايد قلمروشبلوچها و پشتوهاو  صاحب يک کشور مجزايند
ماند مييونان ربخشی ازمقدونيه دبرای مثال بالکان در. خاک بجا مانده از ويرانه های امپراتوری عثمانی سراغ گرفتاروپا و در
مانی ، بخشی ُملداوها در رو، بخشی ازآلبانياييها در کوزوو، بخشی از شود ضميمه می  يوگوسالویجديدبه کشورو بخشی 

همه جا می توان بوضوح که آثارش را درت بلندبااليی از مليتهای تقسيم شده  ليس و لهستان و خالصهرومانیازمجارها در 
 درهمسايگی کيلومترمربع مساحت هزار٣٣ با  قوميتی کشورمانندی بنام مولداویبه ترکيبصر فقط يک اشاره مخت. مشاهده کرد
 رومانيايی تبار و  در اينجا در کنارخود ُملداوهای .نظم نوين آشنايی بيشتری پيدا کرد ن و رومانی کافی است تا با ماهيتاوکرائي

 اقليت بزرگ قومی شامل اوکرائينی ها ، روسها ، هند ، يکهفتاد درصد جمعيت را تشکيل می د که کمتر ازرومانيايی زبان
شرايط سرکشی حکومتهای در همه جا که دراقليتهايی . زندگی می کنند ، لهستانيها و روسهای سفيد  گاگاووزها، بلغارها، تاتارها

 .نظم حاکم می باشندگردنکشی مستقل از محلی ابزار قدرتمندی در دست متوليان نظم نوين برای سرکوب و کنترل هرگونه 
 
 آلمان تاليا ، بريتانيا و صد البتهی منافع قدرتهای منطقه ای همچون اتحاد شوروی ، ايمحل تالقلکان در آغاز دهه چهل ميالدی با
گذشته . اروپا دور نگه داردمی درحتی المکان از درگيريهای نظا الش می کند که کشورهای بالکان راآغاز تهيتلر در. باشد می
مهمترين . نيزهستنداری از نيازهای لجستيکی اين کشورعبوربسي، مسيرگاه مثبتی به آلمان دارندنکه غالب کشورهای مزبورناز آ

 شود که بر رارداد نفت درمقابل سالح امضا می ميان دو کشور ق١٩٤٠می ٢٧در. فتی است که از رومانی می آيداين نيازها ن
 . ده می گيرندش و تسليح ارتش رومانی و حفاظت از ميادين نفتی را برعهمبنای آن نيروهای ارتش آلمان وظيفه آموز
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بر سر جذب بلغارستان رقابت پنهان و آشکاری ميان . انه می باشد و درسمت اتحاد سه گنگاهش به آلمان از آغاز  همبلغارستان
 نيروهای محوربه يوستن کامل اين کشورپگيری ازجهت جلوتالشی عبث در در اين راستا شوروی. داردهيتلر و استالين جريان 

اول نهايتأ در ٤٠حدين در ماه های  اکتبر و نوامبرپس از دوبار رد پيشنهاد پيوستن به متدولت بلغارستان دهد اما  صورت می
جنگ يوگوسالوی و يونان اما عليرغم نگاه مثبتشان به آلمان دراين مقطع  در .  رسمأ به اتحاد سه گانه می پيوند١٩٤١مارس 

  .همچنان در حفظ  بيطرفی اصرار دارند
 

.  بالفاصله پس از شکست فرانسه ، استالين خواهان پس گرفتن بسارابی و بوکوين شمالی از رومانی می شود١٩٤٠ ژوئن ٢٧
 س دادناره ای جز پچالبته رومانی . ندوده بشوروی گرفته و به رومانی داده شدانقالبی اين مناطق در جنگ اول از دولت نوپای 

 به دعوای ٤٠ اوت٣٠هيتلر در.کندرا مطالبه می " دوبروجا"هم  ترانسيلوانی و دولت بلغارستان مجار،دولت .  ندارداين مناطق
داده  و درمقابل استقالل رومانی را تحت حمايت محور مجارستان ترانسيلوانی را به  سه کشورخاتمه داده و با حکميت خود

ه با بسارابی زير رابطالبته حق شوروی در. ه طرف خود پاسخ استالين را هم ميدهدجلب رومانی ببدين ترتيب با . تضمين ميکند
  !لمان ـ شوروی برسميت شناخته شده است ميان آفاهمنامهچهارچوب تا که اين حق مدتها پيش از اين دررود چرعالمت سوآل نمي

 
 با ! هرچند دير آمده اند اما عجله دارند که کارشان را زود تمام کنندرسمأ وارد جنگ شده اند به تازگی  که حاال ايتالياييهاو اما 

مارشال رومل  به رهبری اين آلمانها. هيچ جبهه ای نيستنديت ارتش آلمان قادر به پيشروی دردرهيچ کجا بدون حمااينحال آنها 
. نده شده اندعقب رارسند که درهمه جا به  اليايی میمقابل بريتانيا بداد نيروهای ايتدرشمال آفريقا و هستند که در ليبی در

 موسولينی پس از. يونانهمه مهمتر در آلبانی و چه ازدر مقابل نيروهای فرانسوی ، چه چه در. روپا هم به غيرازاين نيستدرا
 . دوخته استال آلبانی از قضا چشم به همين کشور اشغ

 
شوند که ظرف کمترازيک  حمله می کند اما نيروهای يونانی موفق میايتاليا بدون اطالع  و موافقت آلمان به يونان  اکتبر٢٨در

گذاری يونان را اشغال و اقدام به مينجزيره ِکرتا در دراين اثنا بريتانيا هم. نشانندبعقب ياييها را تا درون مرزهای آلبانی هفته ايتال
اين مقدمه . کند می اشغال بالکان را صادرهيتلر فرمان اجرای طرح ماريتا برای   دسامبر١٣. دسواحل اين کشور می نماي

 دسامبربه فرماندهی کل ارتش ١٨لشکرکشی سال آينده به خاک اتحاد شوروی است که خطوط کلی آن پنج روز بعد از اين  در 
ر  و در مرزهای يونان مستق  شدهبلغارستان وارد از طريق رومانی  ٤١ فوريه ٢٨نيروهای آلمانی در  .آلمان ابالغ می گردد

اما دو روز بعد بدنبال .  مارس به اين اتحاد می پيوندد٢٥ در  نيزيوگوسالوی  ، بلغارستان به متحدين پيوستنپس از. می شوند
به يونان " پاول" شاهزاده دولت وقت از کار برکنار و با يک کودتا قيامی که با حمايت بريتانيا و عليه آلمان صورت می گيرد 

در .  در اين تاريخ هفده سال بيشتر ندارد بجای پاول بر تخت می نشانند دشمن نازيهاست و دوم را کهپيتر کودتاچيان. می گريزد
 ٢٧ اعالن جنگ می دهد و در یروز بعد ايتاليا هم به يوگوسالو.  و يونان می شوندی آوريل ستونهای آلمانی وارد يوگوسالو٦

 هزار ٤٨  موفق می شوندبا يک فقره عقب نشينی و واگذاری يونانانگليسی ها .  و يونان تمام می شودیآوريل کار يوگوسالو
به با اشغال يونان راه نفوذ آلمان .  پادشاه يونان را هم به انگليس می فرستند نفر از نيروهای خود را نجات داده  و ژرژ دوم

 . گيرند قرار ميل رايش و اتحاد محورحوضه نفوذ کام درترتيب کشورهای بالکان تمامأ بدين. شود مديترانه و دريای اژه  باز می
 

 
 

 .همه جا يا دراشغال آلمان و يا در اتحاد با آن برنگ آبی است.  است١٩٤١ سال  نيمه اولاين اروپای
 

. ر موضع  دوستی قرار دارند تمامی اروپا کم و بيش يا به تصرف نيروهای محور درآمده است و يا د١٩٤١در نيمه اول سال 
با . ين وسعت و عظمتی دست نيافته بود ميالدی ، آلمان هرگز به چن٨٠٠سال  رايش اول توسط کارل کبير درذاریبنيانگپس از
 و ورود اياالت متحده به جنگ نيزديگر ع تمامأ شکست خورده به نظر می آيدپروژه اتحاد با بريتانيای کبير در اين مقط اينحال

 . باشد تنها مسئله زمان می
٣ 



برترين ابزار او در . جستيک آلمان و متحدانش کفاف يک جنگ درازمدت با انگلستان و آمريکا را نمی دهدداند که ل میهيتلر 
نبردها همه جا اصل تهاجم صاعقه وار بوده است که در زمين اساسأ با اتکاء به زرهی و در محور آن سالح برتر يعنی تانک و 

سالح برتر در آبها نيز زيردرياييهای آلمانی . سريع حاصل می گرددپيروزی و پيش برده می شود  با حفظ برتری هوايی هوادر
 ادامه تحرک اين ارتش در زمين و هوا و دريا بدون تأمين منابع انرژی .است که امان از ناوگان دريايی دولت فخيمه بريده است

  . ا نمی دهدنفت رومانی به تنهايی کفاف نياز بی پايان ارتش رايش ر. و سوخت کافی ميسر نخواهد بود
 

 عمليات بارباروزا ، تهاجم به خاک شوروی  
 

 منبع بی کران تأمين بالواسطه چه اوکرائين و جمهوريهای بالتيک و چه جمهوريهای قفقازآن سرزمين پهناورروسيه واقمار
ابل خواست اکيد آلمان استالين تا اين تاريخ در مق . بويژه در زمينه تأمين انرژی  و غله می باشدنيازهای يک جنگ درازمدت 

جداگانه يک قرارداد عدم تعرض امضا عليرغم درگيريهای اوليه  حاد محور مقاومت کرده است ، اما با ژاپنبرای پيوستن به ات
او بارها در .  هيتلر می داند که ورود اياالت متحده به جنگ امری محتوم است. که تا آخر جنگ هم دوام می آوردمی کند

او . يهوديت بين المللی است اشاره می کندار زافيان و درسخنرانيهايش به اين مسئله که روزولت عامل و کارگمکالماتش با اطر
  :می گويد  ٤١ در اوايل پاييزبه پير هوس خبرنگار يونايتدپرس

 
خواهند   آنها می!  اين آقای روزولت و يهوديانش "." پشت صحنه اداره می کنندديانند که نمايش را دراين کيسه های پول و يهو"

روزولت مدعی است که می خواهد انگلستان را نجات دهد آقای  . بر دنيا حکومت کنند و ما را از هستی و زندگی ساقط نمايند
  ". منظور واقعيش اين است که وارث امپراتوری بريتانيا گردد دراصلاما

 
 و اين نوکرروزولت گر يهوديان نبودند و اگر ا":  می گويد سکرتر شخصيشبورمان مارتين خطاب به در جای ديگری او 

عالقه ای هم نکنند ويم آلمان و آمريکا اگر يکديگر را درک گرننقطه نظر که بازهر. پادوی آنها نبود اوضاع جورديگری می بود
  ."يکديگر باشند  پشتيبان و هواخواه  حداقل می توانستندشکبه هم نداشته باشند اما بدون 

 
 در بخش بعد و .يدی برجای نيستدند تروارد کردن اياالت متحده به جنگ بود اکيدأ خواهان مافيای يهودلت و روزودر اينکه 

در کادر تفسيرغيررسمی در رابطه با روند منتهی به جنگ دوم به اين مسئله مفصأل خواهم پرداخت اما در اينجا نيز اشاره به 
داده بود قول  چمبرلين رای تحريک بمحرمانه  ،پيش از شروع جنگروزولت  .نکاتی چند در فهم موضوع ضروری می باشد

 جنگ هم  شروع  پس از. ردبه عمل خواهد آو  بی قيد و شرطحمايت آن کشور از به آلمان انگلستان صورت اعالن جنِگدرکه 
 انی همواره ای بازرگتوسط کشتيهانگلستان ذايی و تسليحاتی به  غبرخالف اعالن رسمی بيطرفی آمريکا سيل کمکهای يکجانبه

اده بود که به ددستور درگيری با اياالت متحده  از اين موضوع برای پرهيز عليرغم اطالع ازهيتلر.  استادامه داشتهو بی وقفه 
  .مذبور حمله ای صورت نگيردکشتيهای بازرگانی 

 
ه استراتژيکی ايسلند را به به جزير يعنی ماه ها پيش از ورود آمريکا به جنگ ، نيروهای آمريکايی ورود ٤١هفت ژوئيه 

لگرافی به وزارت خارجه ت در نگتنيواش سفارت آلمان در کاردار.  کنندريجی نيروهای بريتانيايی آغازمیجايگزينی تدمنظور
مورد حمله نتيحه لمان برای يک درگيری دريايی و درشود که اين اقدام بخشی از نقشه های روزولت برای تحريک آ يادآور می

بدان نياز دارد چرا که قانع کردن ميليونها آمريکايی مخالف بسا  او  آمريکاست کهرگرفتن کشتيهای بازرگانی و غيرنظامیقرا
 را صادر ی های ژاپن درآمريکابلوکه کردن داراي ژوئيه همانسال روزولت دستور٢٦ .پذير است جنگ تنها از اين طريق امکان

طرح تحريک کشورهای ای ديگراز و حلقه بودهمنبع اصلی نفت مورد نيازش  ژاپن ازکردناين اقدام به معنی محروم  .کند می
" منشور آتالنتيک"مالقات ميان روزولت و چرچيل سه هفته بعد در چهارده اوت در . می باشد حمله به اياالت متحدهمحور برای
در اين منشور دو کشور . ی می گرددرسمی آمريکا به آلمان تلقيک جنگ غير اعالن عمل به معناید که در اعالم می شو

خواهان ادامه جنگ تا نابودی آلمان می گردند و برای اولين بار تفاوتی ميان نازيها و مخالفان نازيسم در آلمان قائل نشده  و کل 
آلمانی و  روزولت تهديد می کند که از اين پس اگر کشتيهای  سپتامبر در يک نطق راديويی١١در . آلمان را هدف نشان می دهند

 .خواهند بوددولتهای متبوعشان لند و مناطق ديگر تحت حفاظت آمريکا وارد شوند مسئول عواقب آن يسايتاليايی به آبهای ا
 

 
 منشور آتالنتيک

 
د خوبايد د که م پرداخت هيتلر را متقاعد می کنبخش بعد بدانها خواه پيش از اين رخ داده بود و درديگری کهموارد بسياراينها و 

حتی بدون حضور اياالت متحده  که نيروی هوايی سلطنتی پيش نبود  مگر همين چند ماه.دماده کربرای يک جنگ درازمدت آرا 
 با هدف درهم شکستن انگلستان ١٩٤٠سه ماهه ژوئيه تا سپتامبربرتری هوايی درآسمان خود را حفظ کرده  و آلمان نبرد هوايی 

 .زد ا برعليه نيروهای محور بهم خواهدتعادل ر  بی ترديد ت جديد و پيشرفته اش به جنگ با تسليحاورود آمريکا. بودباخته را 
 

٤ 



دن به جنگ و تقسيم  ميز مذاکره برای پايان داپایلستان را از موضع قدرت وادار به آمدن يا بايد انگحاال ديگر می داند هيتلر 
 بدنبال بدست آوردن منابع حياتی ت متحده  به جنگ بايستیرد شدن اياالشکست اين استراتژی  و وا در صورت دنيا کرد و يا

تسخير سرزمين پهناوراتجاد شوروی با همه ريسکهای . برای ادامه يک جنگ درازمدت رفت  انرژی و تأمين نيازهای غذايی
ی پيوستن به هيچ قصدی برااده است که عليرغم تعارفات بسياراستالين نشان د. پاسخ محتوم به هردوی اين گزينه هاست آن

 گزينه برسر ميز مذاکره ،دست داشتن کارت قدرتمند کشور شوراها دربجز  که می دهد نشان همروند اوضاع . متحدين ندارد
مدعی  انگلستان وآمريکای تازه نفس وادامه يک جنگ درازمدت عليه  از سوی ديگر . جواب نخواهد داشتآوردن بريتانيا
 . شوروی خواب و خيالی بيش نخواهد بودجماهير ن منابع عظيم اتحاد اختيارداشتبدون درهم  رهبری جهان

 
. يک نخواهد داشتمشکلی داشته باشد مشکل ايدئولوژرهمهاجم ناسيونال سوسياليزم هدف قراردادن اتحاد شوروی برای 

يک اصل همان آغاز حرکت جنبش ناسيونال سوسياليستی از و تأمين فضای حياتی از شرق استراتژی گسترش به سمت
ميان برداشتن بلشويزم به مثابه دشمن مشترک تنها با از.  داشته است نيز وهمواره  توجيه تئوريکيک تبعيت می کردهايدئولوژ

ين مسئله تأم. دپايدار را به بريتانيا تحميل نمو  صلح شرايط يک و به هم نزديک آلمان و انگلستان را می توانکل جهان غرب 
 آينده نشان خواهد که درک پيشوای آلمان از .بدين ترتيب برای هميشه پاسخ خواهد گرفت نيز لمانفضای حياتی مورد نياز آ

  .انه و غير واقعی بوده استاومت ملت روسيه تا به کجا ساده لوح و مقاستالين و پتانسيلهای شگفت انگيز ارتش سرخ 
 

 می کند و همانگونه که در پيش اشاره کردم خطوط کلی  اتخاذ١٩٤٠نهايتأ در دسامبر هيتلر تصميم برای حمله به شوروی را 
ولف هيتلر خطاب به  آد١٩٤١ساعت يازده روز سی ام مارسدر .هجدهم اين ماه به فرماندهی کل ارتش ابالغ می کندرا درآن

  ژوئن٢٢ را عمليات تهاجم به شوروی موسوم به عمليات بارباروزاآغازاز فرماندهان بلند پايه خود تاريخ بيش از دويست نفر
اين نبردی . بزرگواری و شواليه بازی برنمی داردقيدتی و  نژادی و ع استاين جنگ جنگی" او ميگويد . اعالم می دارد١٩٤١

 که اياالت متحده تا چهار سال ديگر در هشدار می دهداو . "خشونت ، بيرحمی و سنگدلی پی گرفته شود است که می بايست  با
 .  "تا آنوقت ما بايد کار اروپا را يکسره کرده  باشيم".  خود خواهد رسيده اوج قدرت تسليحاتی و نظامیود بمسابقه تسليحاتی موج

 
هوای مناسب در طول به شش هفته به تأخير انداخته و زمان استفاده ازعمليات بالکان تهاجم به خاک اتحاد شوروی را  نزديک 

در کمتر   به تاکتيک جنگ صاعقه وار خود  يقين دارد که کار ارتش سرخ  را حمله را  کوتاهتر کرده است ، اما هيتلر با اتکاء
   !به سربازان گفته می شود که نيازی به همراه بردن لباسهای زمستانيشان نيستحتی . به پايان خواهد رساند ماه چهاراز 

نيروهای  خود را  وارد خاک پهناور د و  ژوئن هيتلر مرتکب بزرگترين اشتباه تاريخ حيات خود می گرد٢٢بديترتيب در بامداد 
در   پيشوا  های پيدا کردن نقشهتحققحکايت از  البته ول عمليات بارباروزا روزها و هفته های ا. اتحاد جماهير شوروی می کند

 ده هواپيما را از دست دارهزادوت اول ارتش سرخ نزديک به  ساع٢٤همان درتنها . می کندشوروی اک  صاعقه وار بر ختسلط
خود ازنيروهای شوروی ای نخست نزديک به نيم ميليون نفرهمان روزهدر. هم گسيختن استدرشرف ازده و پايداری نيروی پيا

 فرانس .رخ درکمتراز دوماه به زانو درخواهد آمدوزارت دفاع آمريکا نيز براين اعتقاد است که ارتش س. کنند را تسليم می
 !د کردنشود که کار را ظرف دو هفته تمام خواهفته و درروزسوم ژوئيه مدعی مي فراتر رهالدر رئيس ستاد ارتش رايش از اينهم

 
ود اس تالين  ی ش وروی و در رأس آن خ   دس تگاه رهب ر  .  اوضاع  براستی درهم ريخته و نااميد کنن ده اس ت     در سمت کشور شوراها   

، ال وار، محص والت نفت ی ، منگن ز     ی حامل غله، پنبه قطارها. ندارندرا  در اين مقطع زمانی     آنهم  اصأل انتظاراين تهاجم گسترده     
 ژوئ ن برطب ق تفاهمنام ه ب ين دو     ٢٢کروم ارسالی از سوی شوروی برای آلمان تا آخرين روزپيش از تهاجم يعنی تا نيم ه ش ب   و  

اس ت ک ه   ولي ه  برطرف شدن شوک ا پس ازو  يکهفته بعد  تنهااستالين .کشور، بی وقفه از مرز می گذرند و راهی برلين می شوند  
 ن ه  ،نج ا ديگ ر ن ه ديکت اتوری پرولتاري ا     اي. کن د  اع الم م ی   ژوئ ن  ٢٩دررا " جنگ بزرگ ميهنی"انآغازعمليات تدافعی تحت عنو   
م  و عالج کار نيست ، پتانسيل دهش ت انگي ز نهفت ه در ناس يوناليز     و انسانی   انگيزه های سوسياليستی    کمونيسم بين الملل و نه حتی       

  . شخصأ فرماندهی کل ارتش سرخ را بر عهده می گيرداو هفت اوت .می کندنيز چنين ن  استاليندهی کرد ومذهب را بايد سازما
 

. به جزيره کريمه صادر می شودبرای اشغال اوکرائين و ش تنها س از تهاجم به شوروی فرمان پيشوا که دو ماه پنه دو هفته
ر گرفتن اوکرائين به مثابه انبارغله برای هيتلپايتخت است اما ستاد ارتش رايش ادامه پيشروی به سمت مسکو و تسخير نظر

ضمن آنکه اين شبه جزيره يکی  .دنيزهموار می گرداشغال کريمه راه  تسلط بر قفقاز عالوه بر آن با  .اهميت بيشتری دارداروپا 
 هيتلر ستاد ارتش .می باشدنيزانی مهم نيروی هوايی اتحاد شوروی و به تبع آن تهديدی جدی عليه مناطق نفت خيز روماز مراکز

تحت تأثير "کند کهتشبيه مي" انی با تئوريهای متحجرمتفکر"به محل گردهمايیکه مخالف الويت دادن به اشغال اوکرائين است را 
 .ندان به درازا نخواهد کشيداتکاء به جنگ صاعقه وار او چ گرفتن مسکو و کل شوروی  با ".دارند قرار! تمايالت خودکامانه

 
ت مسکو را   سقوط می کند و هيتلر فرمان پيشروی به سم٤١ سپتامبر ٢٠ پس از يکماه نبرد نهايتأ درکيف پايتخت اوکرائين
به نظر فرماندهان ارتش تهاجم به مسکو با توجه به سرد شدن .  اکتبر صادر می کنددوم ستاد ارتش در برخالف مخالفت دوباره

تهاجم . اماهيچکس جسارت مخالفت با پيشوا را ندارد". تر است منتظر بهار آينده باشيمبه. "تدريجی هوا ريسک بااليی دارد
. غافلگير می کندفرماندهی نيروهای مسلح شوروی را نيزآخرين فصل سال گسترده گردانهای تانک ژنرال گودريان در آغاز 

پائيز حاال در آستانه . د نداردريگبهار صورت ب بايست در آغاز فصل می قاعدتأ  را که  چنين عمليات گسترده ایهيچکس انتظار
نيروهای ژنرال گودريان اما با  .دبرخوردار نمی باشاقدام به اشغال مسکو ازهيچ عقالنيتی  که هوا به سمت سرد شدن می رود

حرکت باز خورد به اولين ديوار ارتش سرخ ازسی کيلومتری مسکو است که در بر، تنها درقدرت تمام به سمت مسکو می تازند 
 .های گودريان می آيد زودرس به استقبال تانکزمستان.  استالين می شتابد نيز به کمک! چندان طول نمی کشد که خدا .می مانند

 
روز دوم اکتبرهمزمان با شروع عمليات تسخيرمسکو هيتلر راهی برلين می شود تا در يک سخنرانی آمار پيروزيهايش را به 

ارتش تا عمق هزار ...  دو و نيم ميليون اسير، چهارده هزار و پانصد هواپيما ، هجده هزار تانک و .اطالع مردم آلمان برساند
 .لنينگراد در شرف محاصره است  و  الی آخر. کيلومتری پيش رفته و بدون مقاومت به سمت مسکو می رود

 

٥ 



 ه به خاکتصميم گيری برای حمل. ستيک مقوله نظامی صرف نبوده ابرای رهبری آلمان عمليات بارباروزا از آغازهم 
جنگ صاعقه وار استراتژی ، ه درست يکسال پس ازآغاز رسمی جنگ آن بود کواقعيت. است شوروی بيشتريک تصميم سياسی

 عليه ٤٠نبردهای هوايی سه ماهه تابستان  با شکست آلمان درو برانو درآوردن بريتانيابرای پيروزی برغرب  آدولف هيتلر
 ادمه جنگ ازاين تاريخ به بعد نه  همانگونه که پيشتر هم اشاره کردم ،.شده بودلطنتی از اساس با ناکامی روبرو نيروی هوايی س

بزانو درآوردن اتحاد شوروی هم . استبوده  شرافتمندانه به ابرقدرت موجود ه برای تحميل يک صلحبرای پيروزی در جنگ ک
 و هم  درصورت  رد راه حل صلح آميزاز سوی چرچيل و روزولت  می کردتان از موضع قدرت را فراهم شرايط صلح با انگلس

در  .د می توانست تضمين کنو ورود به يک جنگ درازمدت ، پشت جبهه  و لجستيک حياتی مورد نياز کشورهای محور را 
 . تأمين لجستيک کشور شوراها را البته دولت فخيمه برعهده می گيردمقابل اما 

 
 و رسانيدن کمکهای نجومی انگلستان و ف ايران برای کنترل چاه های نفتیبيطرتامبرعمليات اشغال کشور سپ١٧ اوت  تا ٢٥از

 نيروهای ارتش سلطنتی. طريق خاک اين کشور انجام می گيردارد جنگ نشده  به اتحاد شوروی ازهنوز و و !آمريکای بيطرف 
در اين ميان . به اشغال خود درمی آورند  آسمان همه جا را شمال و هواپيماهايشان از از جنوب و ارتش شوروی از بريتانيا

براستی هم . سالحها را به گوشه ای انداخته و فرار را بر قرار ترجيح می دهندهريک   نيز رضا خان قدرقدرتارتشسربازان 
اسری تازه سازآن معلوم نبود  راه آهن سر با استفاده بهينه ازمسير خاک ايران واوم تسليحات مورد نيازاستالين ازبدون ارسال مد

 . نام نهاده بودند"  پل پيروزی"آنزمان  !بی جهت نبود که بر ايران آريايی . شوراها به کجا می کشيدکه سرنوشت جنگ درکشور
 
 کيلومتری قريب به هزار  دربه کويبيشف اکتبر ١٥در  را خوددستگاه دولتی استالين  ، نزديک شدن نيروهای آلمانی به پايتختبا

 توليد سالح را نيز به پشت اورال يعنی منطقه ای خارج از دسترس هواپيماهای آلمانی شرق مسکو می فرستد و کارخانجات
حتی مقامات بلندپايه حزبی و دستگاه پليس . ندشهر از  ، همه درانديشه فراراوضاع در مسکو بشدت بحرانی است .منتقل می کند

 و  مغازه ها غارت می شوند!نند دامن می زبزرگترين راهبندان تاريخ شوروی مخفی سوار بر خودروهای خود به ايجاد 
 چنين است ! بدر بدنبال خريد لغتنامه روسی ـ آلمانی افتاده اندآلمان درارتش دار برای استقبال از  هم در اين گير وگروهی 

 .تا فاصله سی کيلومتری آن به پيش آمده اند نيروهای مسلح رايشوضعيت شهری که 
 

 را  به پيشواز ارتش سرخ رد و در پايتخت مانده است او که خود در ميدان نب. ه می گيرداستالين اما قاطعانه تصميم به مقابل
ی شهر با ايجاد خطوط دفاعی به مصاف ارتش آلمان ميليشيای کارگری دوشادوش ارتش سرخ  در گلوگاه ها. آلمانها می فرستد

زی به ناگهان بارانهای پائي. بداد مسکو می رسدهم  !اين نقطه است که خدا در.  متوقف می کندآنان را عجالتأمی رود و پيشروی 
بدينترتيب دريايی از . دند و تانکهای ژنرال گودريان را در خود فرو می کشن با فرشی از گل و الی می پوشانتمامی جاده ها را

 برای دومين بار پس از شکست هيتلرژی جنگ صاعقه واراسترات. لوش و لجن کل نيروی زرهی آلمان را زمينگير می کند
در اواخراکتبر بارانها .  زمين به گل می نشيندبر رویاما   عليه انگلستان يکبار ديگر اينبار٤٠نبردهای هوايی سه ماهه تابستان 

نيشان را نيز به همراه  سربازانی که با خود حتی پوشاک زمستا.شوند و زمستانی زودرس فرا می رسدرگ و برف تبديل ميبه تگ
فرمانده نيروی هوايی مارشال گورينگ قول . صيقل بزننداز نو ندارند درمقابله با شرايط غيرمنتظره جديد بايد انگيزه هايشان را 

خاک شوروی را از طريق هوا تضمين خواهد کرد ، اما او نيزبخوبی  داده است که به هرقيمت تأمين لجستيک ارتش ششم در
 .  تأمين مستمر نيازهای ارتش با اين بعد مسافت چندان نشانی از واقعيت با خود نداردمی داند که

 

. صادر می کندرا اوضاع آنچنان تغيير می کند که استالين فرمان برگزاری مراسم سالگرد انقالب اکتبر در ميدان سرخ مسکو 
گذاشته اند که پشت سر و راه  پرشکوهی گذشته خطاب به سربازانش شرايط وحشتناک بيست و سه چهارسالدرهفت نوامبر  او

عطف به راه با  می کنند سرش پرواز فراز کننده هواپيماهای روسی که بری کرو درميان غرش توپها و صداشود  می يادآوررا 
 "تواند در پيروزی نهايی ارتش سرخ بر دشمن ترديد کند ؟ چه کسی می ":پرسد  میطی شده 

 

. و زمينگير شده انددهد که سربازانش در يخ و برف توان از دست داده  می خبررئيس ستاد  به هالدرگودريانژنرال  نوامبر ٢١
ود با وربايد فتمندانه را نيزآرزوی يک صلح شراسال تمام نکند پيروزی به کنار  هميناما هيتلر ميداند که اگر کار شوروی را در

 .ادامه پيدا کند به هر قيمت و در هر شرايطی عميات توفاندهد که ستور ميداو . به گور ببردقريب الوقوع اياالت متحده به جنگ 
يافتن طوفان و کوالک و يخ و برف  گيرد که آنهم با دفاع قهرمانانه ارتش سرخ  و شدت  نوامبر يک حمله ديگر صورت می ٢٤
ه است روستوف را تخليه کرده و پنجاه در اين هير و وير خبر می رسد که مارشال روندشتت ناگزير شد. وباره به گل می نشيندد

از . نبردهای شرق استروستوف دروازه ورود به قفقازاست و اين اولين عقب نشينی ارتش آلمان در. عقب نشينی کندرکيلومت
ژنرال ژوکوف يکصد لشکر به فرماندهی چهارم دسامبر . اين پس ديگر آرزوی فتح اتحاد شوروی تمامأ نقش بر آب می شود

لر هيت بعد دو روز. کند ومترعليه آلمانها آغازمیجبهه ای به طول بيش از سيصد کيلرض گسترده ارتش سرخ را دراولين تع
 ".بدست نخواهد آمدپيروزی ديگر"کند  خطاب به ژنرال يودل اعتراف می

 

 شعبده بازی پرل هاربر
 

 نيروی هوايی ژاپن با تهاجم به بندر م دسامبر هفت.به پايان می رسد ی اياالت متحده آمريکا  به جنگرسم با ورود ١٩٤١سال 
 تفسير رسمی حکايت از آن دارد.  نهايتأ بهانه ورود رسمی آمريکا به جنگ را در سينی طاليی تقديم روزولت می کندپرل هاربر

 در هاوايی ،  پرل هاربر نيروی دريايی آمريکا مستقر در بندربه نيروی هوايی ژاپن با يک تهاجم غافلگيرانه روزاين که در 
با اين تهاجم روزولت موفق می شود . يک جنگ جهانی ديگر گردد وارد  دفاع از خود می کند که برای مجبور  اياالت متحده را

 ر را رسمأ وارد جنگی کند که خود سياسی در درون آمريکا اين کشووی در ميان مردم و برخی جناح هایبرخالف مخالفتهای ق
طی او قبأل در .ندآن بودواستار شروع ، ادامه و پيروزی در همه خ  و بيش ازيش از مدتها پيش از اينو کالن سرمايه مالی حام

با توجه به مخالفت صريح اکثريت مردم و نيروهای سياسی اياالت متحده با  ١٩٤٠دريکسال پيش خود مبارزات انتخاباتی 
 . خواهد داشتدور نگه بآمريکا را از جنگ  مجدد در صورت پيروزیبه دروغ به مردم قول داده بود که شرکت در جنگ 

 

٦ 



 نشان می داد که هشتاد و هشت درصد يعنی اکثريت قريب به اتفاق مردم  ١٩٤١ ژانويه ٩ دريک نظرسنجی مؤسسه گالوپ
ترين پليديکی از او در اين مقطع  انتخاباتی و دوست نزديکمشاور .آمريکا قاطعانه عليه ورود اين کشور به جنگ بوده اند

می باشد که ازهمان آغاز روی کارآمدن روزولت  Henry Morgenthau" تاوهنری مورِگن"الن سرمايه يهود بنام سرانگشتان ک
با آلمان يک دشمنی سياسی نيست ،  دشمنی مورِگنتاو. تا مرگش همواره پست وزارت داريی او را  نيز برعهده داشته است

طرح مشهور او در سالهای پايانی جنگ . او تنها  با رژيم نازی دشمن نيست ، کل آلمان و مردم آن برای او هدفند. عقيدتی است 
. می باشد با يک رژيم به صراحت نشان عمق دشمنی او با يک ملت و نه  می باشد"طرح مورِگنتاو "موسوم بهکه به نام خود او 

 افشا می گردد ، طرح برگرداندن آلمان صنعتی متحد به يک سرزمين چند پارچه کشاورزی ١٩٤٤که درسال " طرح مورِگنتاو"
افشای اين طرح جنايتکارانه يک بينه قدرتمند در اختيار دستگاه تبليغاتی دولت آلمان می گذارد که با اتکاء به آن به اثبات . است

را تحت عنوان نقشه يهوديت " طرح مورِگنتاو" آنها .افزايش دهددپرستانه نازيها بپردازد و فشار بر توده های يهود را تئوری نژا
. کردندرا توجيه ميهرقيمت تا به آخر و ببين المللی برای به بردگی کشاندن ملت آلمان عرضه کرده و برمبنای آن ادامه مقاومت 

 .ان تأسيس بانک جهانی و صندوق بين المللی پول نيزهستمورِگنتاو در ضمن از دست اندرکار
 

                                                                        
 چارلز ليندبرگ                                        مورِگنتاو در کنار روزولت                                         هنری ِاستيمسون

 
برای چهارمين بار برخالف قولهای انتخاباتيش مبنی بر دور نگاه داشتن اياالت روزولت اما بالفاصله پس از انتخاب مجددش 

 فوريه ١٨در  را    Lend -Lease Act " وام و واگذاری"  يا "هقرض و اجار "اليحه موسوم بهمتحده از جنگ دراولين فرصت 
فرهنگسرای بريتانيا از اين روز به عنوان اعالن جنگ واقعی آمريکا به نيروهای محوربه شمول . کنگره می گذراندتصويب از 

 اياالت ترفندالبته که با اين عين همين  اصطالح را خود چرچيل  هم در رابطه با اين قانون بکار می برد و . ژاپن نام می برد
بدون يک اعالن جنگ رسمی  و  صدور کمکهای نجومی که تا پايان جنگ نزديک به پنجاه ميليارد دالر می شود  آغازمتحده  با

  !وارد جنگ جهانی دوم می شود يعنی نزديک به  ده ماه  پيش از حمله ژاپن به پرل هاربر
 

مذاکرات مخفی ميان فرماندهی عمومی آمريکا يک سلسله ون اطالع افکار بد مارس٢٧ ژانويه تا ٢٩همزمان درفاصله 
عليه آلمان و  ١-ABC   موسوم بهطرح مخفیيک " اول آلمان" با شعار  کهلندن جريان دارددر و اياالت متحده ارتشهای بريتانيا 
در داخل . آمريکا با قفل کردن بازار چين فشار بر ژاپن را افزايش می دهد،  در اقيانوس کبير.ريخته می شود کشورهای محور

که با دخالت " اول آمريکا"وا طلبان در کميته گروه موسوم به انزروزولت و همپالکيهايش يک مبارزه ايدئولوژيک را برعليه 
سرسختانه مخالفت می کردند آغاز در اروپا وارد کردن اياالت متحده  به جنگ بی رويه اين کشور در اقصی نقاط دنيا بويژه با 

 هدف تحريک عامدانه باحقوق ملتها بنفع بريتانيای ورا بدرستی نقض آگاهانه " اجارهقرض و"قانون "اول آمريکا"کميته. می کند
محاصره هد که د هشدارمی Richmond K. Turner"د ترنرريچمون" ژوئيه آدميرال٢٢در. کردندکشورهای محورارزيابی می 

عمأل  درگير تيب اياالت متحده را  کرد و بدينتربه حمله به فيليپين خواهداين کشوررا مجبورنفت به ژاپن اقتصادی و قطع صدور
 .نفت به ژاپن را صادر می کنداين هشدار روزولت فرمان قطع صدوردرست سه روز بعد از . اهد کرداقيانوس آرام خوجنگ در

 
يش از حمله ژاپن ر مدت کوتاهی پانوس آرام از سن ديگو به پرل هاربناوگان دريايی حوضه اقيانتقال بی معنا و زودهنگام 

 آمريکا وارد کردن  تسهيل راه برایماتی است که روزولت ديگری از زنجيره اقداحلقه ، عليرغم مخالفت صريح فرماندهی آن 
 که بارها  James Otto Richardson  "جيمز ريچاردسون"دريا ساالر  . يک جنگ جهانی ديگر بدان اقدام می کندبهبه هرقيمت 

امأل بی معنا و اين عملی کبه مخالفت برمی خيزد معتقد است که  رپرل هارب به عات با فرمان روزولت برای انتقالو بدف
پيش ) اقيانوس آرام ( ، ناوگان پاسيفيک "طرح نارنجی"غيرضروری است چرا که براساس طرح جنگ عليه ژاپن موسوم به 

ترتيب ماندن در سن ديگو يا رفتن به  بدينو ن عملياتی کافی برخوردار نبوده توااز ) لساقيانوس اط(يدن ناوگان آتالنتيک از رس
کی فراوانی پرل هاربر مشکالت لجستيانتقال زودرس و غيرمنطقی به  اال اينکه زی را تغيير نمی دهد در اساس چيپرل هاربر 

راه آهن صورت  توسط و براحتی  سن ديگو که  برخالف پرل هاربر  چرا که تأمين نيازهای ارتش دررا بدنبال خواهد آورد 
امکان استفاده پرسنل از مرخصی و ديدار با همينطور . ياز داردتنها بوسيله کشتی ميسر بوده و به زمان بيشتری نمی پذيرفت ، 
 نتيجه اعتراضات دريا ساالر ريچاردسون .پذير نخواهد بود به همان دليل طوالنی بودن مسير ديگر امکاننيز  خانواده هايشان

 .ه شود آوردبجای او  Husband E. Kimmel " آدميرال کيمل" برکنار و اوشود که  اين می
 

.  دسامبر و عدم انتقال بموقع آن به نيروهای مستقر در پرل هاربر می باشد٧ واشينگتن از حمله مطلع بودنبعدی مهم موضوع 
اطالعات . ياری از کدهای رمز مورد استفاده ژاپن شده بودنداز ماه ها پيش از اين تهاجم آمريکائيها موفق به شکستن انواع  بس

. شود و درست درحين عمليات دريافت ميديرررسد و يا بسيای مستقردر پرل هاربر نمي نيروهاط به حمله با بلوکه شدن يا بهمربو
 رابطه با عمليات بارباروزا بويژه در  توسط انگليسيهااينهمقبل از  طرف آلمانیهای کدشکستن و  کشف رمز يعنیعين اين مسئله

. د جدی گرفته نميشوسوی اوبی اعتمادی او به طرف انگليسی از مطلع ساختن استالين بدليل عليرغمالبته که صورت گرفته بود 
عالوه براينها از چند روز مانده به حمله ژاپن کليه ناوهايی که ارزش استراتژيک دارند بندر پرل هاربر را ترک می کنند و در 

  .شودندهی حوزه اقيانوس آرام يافت نميحظه حمله برای نمونه يکی از ناوهای هواپيمابر نيز در آن حوالی  يعنی در مرکز فرمال
 

٧ 



اريخدانان نيمه اول قرن بيستم در آمريکا مدعی است که روزولت مشهورترين ت  يکی ازBeard. Charles Aچارلز آوستين بيرد 
او سياست اياالت متحده تحت حاکميت روزولت را امپرياليستی قلمداد کرده و رئيس . آگاهانه ژاپن را به جنگ کشانده است

 يک تاريخدان ادعای از اين مهمتر. جنگ طی سالهای دهه سی ميالدی می کندبه جمهور را متهم به آماده سازی برای ورود 
ه يک  آگاهان را رسمأ متهم می کند کهروزولت بارنز. می باشد  Harry Elmer Barnes"هری المر بارنز"ديگر آمريکايی يعنی 

 . آماده سازدعمومی آمريکا را به نفع ورود به جنگ  تا افکارهردقلم سه هزار نفر را قربانی ک
 

ی ، قربان جهانی است با همان ميزان سازمان تجارت به ! القاعدهبه اصطالح مله ح سناريویه اصلی سناريوی  پرل هاربر نسخ
سوی  از  که درسطوح داخلی و بين المللی جنايتکارانه اش تبعاتالبته با همانگرفتن آمريکا و تهاجم قراری مود ادعابا همان 

  "جرج مارشال" اکتبر ٢٧  به تلگراف مورخدر اين رابطه اشاره .همان کانونهای قدرت مالی و تسليحاتی کليد خورده است
George C. Marshall طی تلگرافی کامأل محرمانه که مخاطبان آن يک حلقه مارشال .   خالی از فايده نيست رئيس ستاد ارتش
 : شد نيروی دريايی در اقيانوس آرام می باشند می نويسد محدود از افسران ار

 
 ". اولين اقدام خصمانه از سوی ژاپن صورت پذيرداجازه دهدترجيح می دهد اگر جلوی دشمنی ها گرفته نشود اياالت متحده "
 

 روزولت بسيار گويا   وزيرجنگHenry L. Stimson"  مسونهنری ِاستي"به يادداشتهای روزانه در پايان نگاهی مختصر و مفيد 
ِاستيمسون خود يکی ازبازهای جنايتکارجنگ طلب و ازمسئولين و تصميم گيرندگان بمباران . و تحليلی استو بی نيازازهرتفسير

کليه نسخه های د اما بعدها شو بصورت کتاب منتشرمی ١٩٧٦سال   دری روزانه اويادداشتها. اتمی هيروشيما و ناکازاکی است
هوور سلف  امور خارجه آمريکا در زمان پرزيدنت  ِاستيمسون که درضمن وزير!گردد آن از تمامی کتابخانه های دنيا حذف مي

 يعنی کمتر از دوهفته ١٩٤١ نوامبر٢٥ تگوی خود با رئيس جمهور درتاريخروزولت هم بوده است در يادداشتهايش اشاره به گف
در اين گفتگو روزولت صراحتأ از بوجود آوردن شرايطی سخن می گويد که در خالل . حمله ژاپن به پرل هاربر می کندپيش از

ا به سخنان او را به نقل از ويکی پديعين  .شودوادار به شليک اولين گلوله ژاپن ،  متوجه آمريکا گرددچندانیخطرآن بدون آنکه 
دستگاه اطالع رسانی نما بخشی ازسوی من عمدی است چرا که اين تارتخاب ويکی پديا بعنوان منبع ازان. اصلی می آورمزبان 

 .از تاريخ  و سياست بين المللی است" تفسيرغيررسمی"و مقابله با " تفاسير رسمی"هژمون برجهان با هدف تثبيت " سيستم"
 
 Roosevelt: brought up the event that we are likely to be attacked perhaps next Monday … 

and the question was what we should do. The question we how we should maneuver them 
into the position of  firing the first shot without allowing too much danger to ourselves. 

 
 

 ١٣٩٦اد مردنهم بيژن نيابتی ، 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


